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tificar agência
da Caixa Econômica Federal
A agência da CaixaEconômicaFederal de

Jaraguá do Sul será notificada por não cumprir
a lei da fila dos bancos. O comerciante Oscar
Souza da Silva fez a denúncia formal noProcon,
por sentir-se lesado pela agência. Ele esperou

45 minutos na fila, no dia 5. No período de 5 a

12 de cadamês, os bancos têm 30minutos para
atender os clientes. Se não contestar a noti

ficação, o banco vai pagarmulta de 300 Ufirs
pela infração. Página 8

Edson Junkes/CP Cliente denunciou o bancoporque esperou durante 45 minutospor atendimento

Apevi apresenta
primeira edição
da Expolar
PáginaS

Jovens detidos

por consumo de

entorpecentes
Página 10

Jaraguaenses

participamdo Jesc,
em Rio do Sul
Página 12

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

..

Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

Ano 81 - W 4.340 - R$ 1,00

-Edson.Junkes/CP Os 'Operários
estão concluindo os

reservatórios de água

AMPLIAÇÃO'
Obras da Casan

param dia 15
As obras de ampliação do

. sistema de captação e armaze-
__..

.
.....-...-- ,/ ;r

namento de água da Casan de

Guaramirim serão paralisadas
sexta-feira. O impasse na com
pra do terreno para ampliação
do sistema não foi resolvido.

Página9

Panfletos atacam
DavioLeu

O candidato a prefeito da

coligação PFLlPSDB, em

Massaranduba, Davio Leu, soli
citou que a polícia investigue
panfletagem registrada no dia 7
de setembro atacando-o mo

ralmente. Página 8

IRINEÜ

\.
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Corrida à sucessão

o resultado da pesquisa de intenção de votos para prefeito
de Jaraguá do Sul, divulgado no domingo pelo "Jornal A
Notícia", confirma os números das equivalentes extra-oficiais

encomendadas desde o início do
ano. Apesar do somatório geral
do quadro por setor não bater
com os valores apresentados, a
diferença entre o primeiro
colocado, a peemedebista Cecília
Konell, e o segundo, o tucano

Irineu Pasold, é a mesma regis-.
trada nas demais enquetes, cerca
de 10%.

Ö Jornal CORREIO DO POVO
teve acesso à maioria das pes
quisas realizadas noMunicípio.
Não as divulgou porque nãofo-

.

ram registradas, conforme deter
minação da Justiça Eleitoral. Em
todas elas, Cecília liderava com

aproximadamente 10% das in-
.

tenções de voto. Emmeados de julho, no editorialTemporada
de caça, o jornal questionava a aprovação popular de mais
de 80% da atual administração, Iembrando que os números
eram contraditórios.

Na época, afirmou que se obedecessem a lógica, o prefeito
Irineu Pasold deveria liderar as pesquisas e gozar de uma

vantagem significativa sobre o segundo colocado. Mas que
não era isso que acontecia. Que, embora extra-oficiais, as
pesquisas de intenção de vótos colocavam Cecília dez pontos
percentuais à frente. A informação foi concebida como

provocação e prontamente desmentida pela colígação Mais
Jaraguá do Sul. O mesmo aconteceu agora; a aliança
classificou de irregular a pesquisa. '

i
\ .'

Entretanto, em abril, quandoainda não estavam definidas
éandidaturas e alianças, PFL e PSDB encomendaram uma

. pesquisa ao Instituto Bonilha. Por diversas vezes Pasold

prometeu divulgá-la, independente dos resultados registrados
pela consulta popular. Mas de posse dos números, contrariou
as declarações anteriores e afirmou que nãomais a divulgaria.
A decisão aguçou a curiosidade e excitou a criatividade dos

.

adversários, que apostaram em números desfavoráveis ao

governo.
Os protestos são compreensíveis. A se julgar pelos resul

tados apresentados nas eleições de 1998, quando amaioria
dos institutos de pesquisas "erraram" feio, muita dúvida paira
no ar. Todavia, � preciso que se tenhaum mínimo de bom

senso. Sé bem-feita; obecedendo os critérios técnicos, revela
a tendência do eleitorado, pelo menos no momento. É

I imprescindível, no entanto, que se atente para a realidade,
não deixandoque .as emoções impeçam a visualização dos
fatos.

Cabe à imprensa cumprir seu papel de informar - e bem
- a população, divulgando as notícias de seu interesse,
independente de serem ou não favoráveis a este ou aquele
grupo. Há desvios,mas amaioria é ética e séria. À medida
que há um fato de interesse geral, o compromisso e a"

responsabilidade sobrepõem às relações pessoais. A pretexto
de justificar possíveis contradições, alguns se perdem no

emaranhado das incoerências, no que Gramsei classificou de

"pessimismo da razão e otimismo da vontade".

,

E imprescindivel,
no entanto,
que' se atente

para a

realidade,
não deixando

que as emoções
impeçam a

visualização dos

fatos

eee",

Pobreza espiritual e miséria moral
*Diretório Municipal do Partido dos Trabalhádores - PT/JS

A compra de votos é direito à cidadania. Está se

crime, mas muitos can- deixando corromper e per
didatos e eleitores insistem dendo o direito de reivin-

em confundir o exercício
democrático do voto com

troca de favores e a velha

prática de comprar o eleitor
ainda existe. Comprar votos
tem se tomado a única arma

,
.

de políticos sem propostas
e trata-se da forma mais
aviltante de tratar o eleitor

que, ao invés de respeito, é
tratado como se fosse um

imbecil que não tem condi

ções de decidir o que é

melhor para o conjunto da

sociedade. Que vai a comí
cios somente para comer e

beber de graça.
De quem é a culpa afi

nal? Do corrupto ou do

corruptor? O eleitor que
troca seu voto por um favor
- às vezes representado por
algum trocado, uma carrada

de brita ou seja lá o 'que for,
está deixando de lado o seu

dicar melhorias para .a ci -
.

dade. Comprar ou vender

votos é um ato ilícito que
mancha o processo eleito

ral e denigre a imagem do

político e a consciência do

.eleitor. Acostuma mal e

reflete' a falta de conceitos
básicos de honestidade.

Em Jaraguá do Sul a

c<;>mpra de votos ainda é uma
coisa comum e parece rião

causar constrangimento
nem ao vendedor, tampouco
ao comprador, .especial
mente nos partidos arrai

gados ao poder. Basta con

versar com alguns mo

radores que concordaram
em colocar a placa de

candidatos em frente à casa

ou perguntar a esse povo que
distribui santinhos de porta
em porta quanto estão

ganhando'. As pessoas se

enganam ao encarar essa

atividade como emprego,
pois não passa de opor
tunismo dos candidatos que
teimam em vencer eleições

.

garantidos pelo poder do

dinheiro, explorando a

miséria alheia e o desem

prego de muitos.

Alguns trocam o voto por
dinheiro, outros por uma

'carrada de areia, brita, sacos
de cimento, material de

construção, até mesmo por

promessa de emprego para
membros da família. Emba
l�do pela ilusão, o eleitor

esquece do compromisso
.

o
que' deveria ter cons1g

mesmo e com o resto da

d· a
população. E desper IÇa

,

chance de mudar o que esta
. lhaserrado. Aceita nuga

quando tem direitos muito

mais abrangentes. Se torna

refém de sua própria po

breza espitirual, de sua

miséria moral.
-.

d em conter
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas' e: . te;dO
nomáximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de s'intetl'1,al o

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.

CORREIO DO POVO
. 'eOfiainasGráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamehto comerclalF es/Fax

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC -
b

on

(047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cpredacao@netuno.�0.m..
r

'o,."aL
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opm1(lO do J
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"A 20 dias das eleições, nenhum instituto é louco o

suficiente para divulgar pesquisas com números

fantasiosos. Daqui para a frente, irão se adequando à

realidade." (Deputado federal Eni Voltolini - PPB -,

candidato a prefeito em Joinville, sobre as pequisas de intenção
de votos)

''Eleição não é corrida de cavalo para que o eleitor fique
apostando naquele que supostamente seria o primeiro
colocado." (Candidato a prefeito pelo PT, Dionei. da Silva,
comentando os resultados da pesquisa divulgada sábado pela
Perfil).

Candidato pede providências
sobre folhetos distribuídos

Massaranduba - o ex

ptefeito e atual candidato Davio

Leu, da coligação PFUPSDB,
registrou queixa na Delegacia da
Comarca de Guaramirim
reclamando da distribuição de
folheto contendo acusações
contra sua pessoa. Os folhetos,
de autoria ainda não identificada,
foram distribuídos em residências
e ruas do centro da cidade; na
madrugada do dia 7 de setembro,
mencionando processos judiciais
em que Leu teria sido réu,
fazendo referências aos bens que
o mesmo possui e citando
denúncias que o candidato sofreu,

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construções

��l��O�CREA:41995-J

-------------------_ .. _------_ .. _----_ _--_ .. _---_ _----

Fone: (0**47) 275·3441/ 9975·1749
NOVO ENDEREÇORua; Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP; 89256-100 - Jaraguá do Sul: SC

após concluir o segundomandato
como prefeito, em 1992.

Leu nega as acusações.
Segundo ele, todos os bens que

possui estão escriturados em seu

nome e localizados em Massa-
'

randuba, sendo do conhecimento
da comunidade. Ele nega também
estar sofrendo processos judiciais
e contesta as denúncias feitas
contra à gestão como prefeito.
"São denúncias que a oposição
fez em 1993 e 1994, mas ne

nhuma delas ficou compro
vada", garante, prometendo levar
o fato ao conhecimento da Justiça
Eleitoral. (MR)

IRINEÜ

ZontaestaráemMassaranduba
no dia 20 para apoiar. coligação
Secretário
participa de '

reunião
em Guarar:li-Açu

Massaranduba - o se

cretário de Estado daAgricultura
e de Desenvolvimento Rural,
Odacir Zonta (PPB), participa de

reunião no próximo dia 20 de

setembro, BO salão da co

munidade de Guarani-Açu, em
apoio aos candidatos da coligação
Únidos por Massaranduba (PPB/
PMDB), Odenir Deretti e Alvair
Ricardo Pedrini. Junto com

Zonta está sendo esperado o

diretor da Cohab, Ademir
Izidoro. A reunião com as

presenças dos representantes do

governo estadual faz parte de

uma série de encontros e

comícios organizados pela
coligação, num total de 30,
previstos, para até o final da

campanha, de acordo com o

presidente do PPB, Carmelino
Dolsan.

Segundo Dolsan, a realização
de reuniões nas comunidades
continuará sendo a principal
estratégia de trabalho durante a

campanha da coligação Unidos

por Massaranduba. Ontem, os

candidatos Deretti e Pedrini

compareceram na localidade de

Rio Bonito e, hoje, à noite, estarão
em Baixo Primeiro Braço. Por
outro lado, a coligação anuncia
como confirmado para a noite de

28 de setembro o comício de

encerramento de atividades, na
sede da Sociedade Desportiva e

Recreativa Tiro ao Alvo, no

Arquivo/CP: Edson Junkes

I

Deretti: candidato já recusou três convites para debates no rádio

centro da cidade. motivos da posição do candidato.
Dolsandissequeadecisãode ADVERSÁRIOS - O

permaneçer afastado dos debates candidato da coligação PFU

políticos é do próprio candidato PSDB, Davio Leu, anunciou a

a prefeito da coligação. Deretti realização de seis comícios até o

não atendeu a três convites feitos final da campanha eleitoral, além
por emissoras de rádio para das reuniões que' já estão

participação em debates com o acontecendo nas comunidades,
adversário, Davio Leu, da ,com início a partir do dia 22 de

coligação PFLIPSDB. "O Odenir setembro. O calendário com

entendeu que seria melhor não definição de datas e horários dos

participar", comentou Dolsan, comícios está sendo elaborado.
sem explicar, no entanto, os (MILTON RAASCH)

.,EDUCAÇÃO E CIDAD:ANIA. �
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Cecilia Konell- 41,52% lrineu Pasold - 32,31% Dionei da Silva - 13,72%

Pesquisa aponta Cecília em

1o lugar em Jaraguá do Sul
Perfil divulgou a
primeira consulta
de intenção de
votos

Jaraguá do Sul - A

candidata da coligação Re

novando com o Povo (PMDBI
PPS), Cecília Konell, lidera as

intenções de voto noMunicípio,
com 41,52%, de acordo com

pesquisa divulgada domingo pela
"PerfillA Notícia". O candidato

daAliançaMais Jaraguá do Sul
(PSDB/PFLlPPB/PTB/PLI
PTN), Irineu Pasold, é o

segundo, com 32,31%, e Dionei
da Silva, do Partido dos Tra

balhadores, está em terceiro,
com 13,72%. A pesquisa apon
tau também 12,45% de eleitores

indecisos ou que poderão votar
em branco ou anular o voto.

A pesquisa indica que a

maior rejeição é a de Dionei da

Silva, com 18,58%; seguido de

Pasold, com 16,97%, e Cecília,
13,72%. A Perfil realizou a

pesquisa nos dias 5 e 6 de

i....: �'l7�
gJU(J),L?oo

setembro e consultou 500
eleitores no

p
Centro e diversos

bairros .da cidade, estimando a

margem de erro em 4,77%.
O candidato do PT não

demonstrou preocupação com

os resultados da pesquisa.
Dionei argumenta que foi assim
também nas cidades onde o

partido ganhou as eleições
municipais pelá primeira vez.

"Em Blumenau, há uma semana
da eleição, Décio Lima estava

com 9% das intenções de voto,

e, no entanto, elegeu-se pre-.
feito". Ainda conforme Dionei,
o índice que lhe foi atribuído
mostra evolução em relação às

eleições municipais de 1996.

. "Na primeira pesquisa daquele
ano, o meu índice foi de 2,5%, e
eu recebi cinco vezes mais

votos. Então, agora com 13% ou

14%, dá para imaginar o que
iremos conseguir". Para ele, a

"verdadeira pesquisa será a do

dia 1 de outubro".
A Aliança Mais Jaraguá do

Sul divulgou nota questionando
a metodologia utilizada na

realização da pesquisa. Num dos

itens da nota, sublinha: "É fácil

perceber que Jaraguá do Sul não
teria apenas 10,9% de classes

A e B. Mas existem outras

evidências, é notório que a po

sição que Jaraguá do Sul ocupa
no ranking dosmunicípios cata
rinenses e brasileiros não é, em

hipótese alguma, de uma cidade
pauperizada a ponto de se ter

89,10% de eleitores das classes

C, D e E", analisa a assessoria
de Pasold.

O coordenador de campanha
da coligação Renovando com o

Povo, deputado estadual Ivo

Konell (PMDB), considerou os

resultados .da pesquisa "grati
ficantes". Segundo Konell, os

números apontados pela Perfil

confirmam os indicativos de que
a coligação já dispunha através

de pesquisas internas. �le disse
que a principal orientação agora
aosmilitantes da coligação é que
o ritmo de trabalho sejamantido.
"Vamos evitar todo e qualquer
sinal de euforia e ambiente do

tipo já ganhou", disse o de

putado, prometendo seguir toda
a programação de trabalho de

campanha eleitoral traçado.
(MILTON RAASCH)

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis - Caminhões -

Tratores - �erviços em Geral

99B1-�049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi

.

ueira

No ano passado, quando o Sesi inaugurou a creche em Três Rios
do Norte, o vereador Pedro Garcia (PMDB) espalhou aos sete

ventos que a obra era fruto de indicação sua na Câmara
Municipal. Na verdade, a decisão de se construir creches em

Jaraguá do Sul saiu de reunião realizada em 1995, entre diretores
do Sesi, empresários e representantes da Prefeitura.

Na época, este espaço lembrou. que o Sesi planejava construir
mais duas creches: Vila Nova e Vila Rau, e indagava qual seriao

político que tentaria faturar em cima das obras.
Pois não é que surgiu um. O candidato a vereador pelo PSDB
-Celestino Klinkoski afirma que teve "participação ativa na

conquista do novo Centro de Educação que está sendo
construído ao lado da Igreja Rainha da Paz", na Vila Nova. Quem

quiser que compre!

Baixaria
O panfleto' apócrifo
distribuído durante o desfile
de 7 de setembro emJaraguä
do Sul é fruto de mentes

doentias que ainda encontram

guarida na sociedade. É um

. ato covarde que deve ser

desprezado. É bom que a

população jaraguaense se

atente para essas baixarias em

períodos eleitorais e rejeite
essa prática, evitando que
publicações dessa natureza

atinja seus objetivos e

promova bandidos.

Aliás
Com um mínimo de esforço é

possível identificar o(s)
autor(es) do tal panfleto. Se

assemelha - e muito - com

um que foi distribuído às

vésperas da eleição municipal
de 1996 .

Não foi surpresa. Em editorial
do dia 15 de julho, o Jornal
CORREIO DO POVO lembrou

que os personagens de

outras campanhas estavam de

volta e que a chance

do nível baixar era

considerável.

Números
A aliança Renovando com o Povo rebateu as críticas de que os

loteamentos irregulares de Jaraguá do Sul são decorrentes da

administração Ivo Konell (PMDB) - 1989192. Segundo
informações, em 1991, havia 25 deles. Em agosto de 1997, no

primeiro ano da atual administração, foram registrados 85

loteamentos irregulares, e, hoje, existem oficialmente 140 deles,

segundo dados da Prefeitura, um aumento de 560% nos últimos

oito anos.

- As acusações não passam de falta de conhecimento de causa

e de má-fé -, afirmou Konell.

Pesquisa I
A coligação Mais Jaraguá do
Sul desdenhou o resultado da

pesquisa Perfil, divulgada este

final semana pelo "Jornal A .

Notíciá", que coloêa a

candidata do PMDB, Cecília
Konell, 9,21% à frente do

prefeito Irineu Pasold

(PSDB). Segundo a

assessoria da coligação, a
pesquisa não atendeu requi
sitos básicos como "sistema
classificatório objetivo".

Pesquisa II
De acordo com a assessoria,

.

"um plano amostral
-

desequilibrado, por exemplo,
que inclua uma proporção de

90% de eleitores das classes C�
D e E numa cidade que pOSSUI
ampla classe média e alta, cOJII

certeza nos resultados da

pes�uisa favoreceria o

candidato �ais popular".
.

id para a
Trocando em mIU os,

,

coligação a pesquisa da Perfil e
furada

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricoS.

- Fios de cobre;
- Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores de motores;
--Selo mecãnico;
-Verniz;
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Diretório dos Estudantes faz

debate hoje com os candidatos
jaraguã do Sul - o DCE

(Diretório Central dos Estu

dantes), doCentro Universitário
de Iaraguá do Sul, programou
para a noite de hoje, com início

às 21 horas, no auditório do

Bloco E, debate com os candi

datos a prefeito do Município.
Para tanto, foram feitos convites

aos três candidatos, Dionei da
Silva, do Partido dos Traba

lhadores, Irineu Pasold, da alian

çaMais Jaraguá doSul (PSDBI
PFLlPPB/PTB/PL/PTN),
Irineu Pasold, e Cacília Konell,

da coligação Renovando com o

Povo (P�DBIPPS).
Através do debate, o DCE

pretende dar oportunidade para
que os estudantes possam co

nhecer as propostas dos can

didatos e manifestar a própria
expectativa dos acadêmicos em
relação à futura administração,
explica a presidenta Angélica
Pegoraro Einhardt. O professor

.

de História da Educação e

Filosofia da Educação João
Gascho será o mediador.

(MILTON RAASCH)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODERmDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
laVara
--------------------------------------------

EDITALDELEILÃOIPRAÇA
PRAZO DO EDITAL: cÍias

OrA)Doutor(a)MiriamRegina Garcia Cavalcanti, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 20/09/2000, às 14:00 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia01/10/2000, às 14:00 horas, neste Juízo deDireito, situado àRuaGuilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC,
será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descritois), consoante determinação
constante dos autos n° 036.98.001023-9, em que figura(m) como exequente(s)
Luis Carlos Zimmermann, tendo como executado(s) Rosane Petry. Bemms):
UmFiat Pálio EDX, ano � modelo 1997, cor cinzametálico, placa LYO-9193,.
Avaliação: R$ 7.000,00 ( setemil reais), em 12/11/1999, cujo valor será corrigido
monetariamente até a data dota) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Ônus: Nihl. Recursos ou pendências: Não há. Salienta-se que,
em primeiro leilão/praça, o valor do lanço 'não poderá ser inferior a avaliação
efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda.
Oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do
CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s),
pormeio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que
chegue ao conhecimento de todas, partes e terceiros, eu, SérgioAlbertoMartins,
odigitei, e eu, Sérgio AlbertoMartins, Secretário do Juizado Especial Cível o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 05 de setembro de 2000.

Miriam ReginaGarciaCavalcanti
Juíza deDireito Subst.

--------------------------------------------�

Assine o melhor jornal
da região pagando

ápenas R$ 8,00 por mês

Tele assinaturas:
371-1919
370-0816
275-0105

Jornal

.CORREIODOPOVO

Apevi promove ala Feira de
Produtos e Artigos do Lar

Eventotambém
vai expor
artigos
natalinos

acontecerá no período de 1 a 10
de dezembro, no ParqueMuni
cipal deEventos.O presidente da
Apevi, Everaldo Batista, diz que
a feira: deve se tomar referência
de compras e negócios. "Nós
queremos dar oportunidade para
asmicros e pequenas empresas,
fazer com que alavanquem seu

faturamento e obtenham retomo

com a feira", conta Batista.
A programação vai agregar

várias atrações, como apre
sentações de corais e de grupos
de dança, concursos para
escolha de árvores de Natal,
decoração de vitrines, ilumina
ção natalina e a chegada do

Papai Noel, de helicóptero.
O presidente da Apevi

A l" Feira de Produtos e Ser

viços para o Lar e Artigos Na
talinos de Jaraguá do Sul

.

(Expolar2(00), organizadapela
Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas do Vale do

Itapocu) e Sueli Brandão Pro

moção e Eventos, será apre

sentada oficialmente hoje, du
rante evento às 20 horas, na
Sociedade CulturaArtística do

Município. O .lançamento vai
reunir imprensa, convidados e

organizadores da I"Expolar, que

Agenda dos candidatos para hoje

13h30 - Visitas às
revendedora$, de
carros usades
21 horas -

'

Partlcípa�ão no
debate do DCE

�h30 - Visitas a

�mpresas
�3 horas - Reunião no

�ió dá Luz
.

�4 horas - Encontro

!=om a Terceira Idade

�S horas - ClulDe de
Mães (Nereu Ramos)
117 horas - Gravação
�e Programa de Rádio
20 horas - Comídó no

Salão da Igreja São João
Ie- --

fIO) PlJv�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

.

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12

.

Fone:

Tudo em Granitos eMârmores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 3.,0-8'432

informa que o evento vai expor
móveis, artigos de decoração,
utilidades, produtos para pis
cinas, equipamentos para gi
nástica, telefonia, sonorização,
importados e gastronomia típica
de Natal.

. Ao lado da apresentação de
detalhes da promoção, os

presentes, durante o lançamento
daExpolar 2000, participarão de
sorteios de prêmios como duas

passagens para Porto Seguro,
oferecidas pela agênciaCosmos
Turismo, e duas estadias no

Hotel-fazenda Santo Antônio,
além de uma bonificação de

50% de desconto na aquisição
de estande, de nove metros

quadrados. (FABIANE RIBAS)

DALIERRA MANUTENÇÃO
o HIDRÁULICA LIDA.

,

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em·PVC

.".
Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova - .370 0778

Recicle o seu

lixo. Separe
latas, vid ros,
plásticos. ..

É bom

para todos

CP Comunidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, A 1 ª Feira de Produtos e Servi

ços para o Lar e Artigos Natalinos
de .Iaraquá do Sul (Expolar 2000)
será apresentada oficialmente hoje,
às 20 horas, no Centro Cultural.
O evento vai reunir imprensa,
convidados e organizadores da 1"

Expolar, que acontecerá no período
de 1 a 10 de dezembro, no Parque
Municipal de Eventos.

".' Profissionaisentusiasmados, bem
informados e com fluência no

idioma inglês, estão convidados a

participar de uma seleção para
excursão aos Estados Unidos,
patrocinada pelo Rotary Interna

cional, em abril de 2001. O Rotary
oferece as passagens, alojamento,
refeições, ficando por conta do

participante despesas pessoais e

extras .Ó:Informações no Rotary
Club .Iaraquá, com Waldemar

ßehling - fone 275-3555.

A RBS-TV continua com

inscríções abertas, até o dia 15 de
setembro, para o concurso Miss

,Jaraguá 2001. A fase regional v�i
eleger a mais bela jaraguaense que

representará nosso Município no .

concurso estadual, na cidade de
Tubarão. Inscrições na sucursal da

RBS, na Marechal Deodoro da

Fonseca, 429, Ed. Florença, sala
S. Informações 275-3633, c/
Tatiane.

, A Rede Feminina de Combale
ao Câncer continua seu incansável

.

Irabalho em busca de recursos para
manter as atividades. Dia 16 de

setembro, as voluntárias cuidarão
da venda de bebidas no show dos

Raimundos, no Parque de Eventos,
com participação nos lucros. No
dia saguinte , no mesmo local,
estarão participando 'da Ação Social
Weg, oferecendo exames gratuitos.

O simpático casal Milena e

o professor jangadeiro Júlio
Cesar Patrício, que já são pais
do lindo menino Alexei Gusta
vo, estão esperando novamen

te a chegada da cegonha. Pa
rabéns ao casal

1 I() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

FB/Franco

Eleita Rainha da
Schützenfest,
no último día 1
de setembro,
Denise Langer,
representante
da Sociedade
Amizade, terá
agora a missão
de representar
o evento, hoje
um dos mais
importantes do
circuito das
festas

1

catarinenses.
A 12ª Festa
dos Atiradores
está marcada

para
o período de
6 a 15 de
outubro.

Casal Luderitz e Ana Paula Gonçalves, da Fundação Logosófica,
durante a S" Feira do Livro, nó Parque Municipal de Eventos

12/9
Heinz Henrique Krüger
Pedro Antonio Alves
Gerald Duwe
Marcela Alessandra Schwarz

fdiz 0,rtiV:.t·rgArü�
6/9
RitaZanghelini Demathe
DevanirDanna

Franciele Smekatz

7/9
Mecias Lopes
George Herrmann
Rosane Barbi

10/9
Rosani Lenzi
Luana Lewerenz
Nivia BortoliniI 8/9

Lurdes Macedo
Hilda Zastrow

11/9
Anna Cristina Souza Zanetti
Millie Cláudi Wundrlich
Rosália Pradi

9/9
Jeanete Leier
Kewin Lernke
Miriam Doubrawa
Fernanda Winter

Qavelli, a loja
que veste o -

homem de
bom 8osto.

Atendimento para
festas em geral.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

JARAGUÁ DO SUL, 12 DE SETEMBRO DE 2000

Casal Ivan e Mariza Santiago, proprietário do Restaurante La
Laconda Della Tortorella, em Pomerode, durante a realização do

]O Encontro Enogastranômico

A familia Garcia e amigos parabenizam '0 casal Onesio e Enadir
Garcia pela passagem de seus aniversários; dias 11 e 12/9.

Parabéns!

Alfred e Martha Mohr

completaram 55 anos

de casamento no

último dia is,
recebendo os

cumprimentos dos
familiares e amigos.
Felicidades!

Shopping Center

BREITHAUPT

275-1122

I(IBARATO
Vestindo Toda a Família

eral* Confecções em 9
h

* Cama - Mesa -. Ban

Com o melhor preço da cí�a�e .

Visite nossa nova lOJa.

Av. Mal. Floriano, 35

o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,CaIçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço

Fone: (0.47) 370.-10.10. - fax: (0.47) 433-350.1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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História em Fotos
No dla 22 de agosto
de 1966, em reunião

memorável,
estiveram reunidas

as principais
lideranças da cidade,
por iniciativa do

Lions Clube de

Jaraguá do Sul, para
tratar da fundação do

Corpo de Bombeiros
Voluntários.
Estiveram presentes
o prefeito Victor

Bauer, Gerhard A.,

Marquardt -

presidente da Acijs
-, o delegado de

polícia Leônidas
Cabral Herbster, o

pastor Karl Gehring,
o padre Ehrat, os

industriais Nelson L:

Driessen, Wolfgang
Weege, os

representantes do

Rotary Eugenio da
Silva - presidente
-, Dr. Murillo Barreto'
de Azevedo e Eggon
João da Silva, .e os

representa ntes
do Lions dr.
Alexander Otsa:
presidente - João
Lúcio da Costa ,

Orlando Bernardino

da Silva, Antonio
Zimmermann, Heinz

Barg e Gerd E.
Baumer. Os trabalhos
desta reunião foram

presididos por Gerd E.

Baumer. Fundado, o

Corpo de Bombeiros
Voluntários de

Jaraguá do Sul teve
seus Estatutos

Sociais registrados
em 19 de setembro
de 1966. A partir daí,
muitos foram os

serviços prestados·
pela corporação à
comunidade

jaraguaense.

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

A guarnição em prontidão em
frente à sede (1972)

Treinando brigadas contra
incêndios em empresas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

MEMORIAS

Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de ltapocu

Há 62 anos

- Em 1938, novo Decreto (de n° 5) - Dá denominação a uma rua da

cidade. O tenente Leônidas CabralHerbster, prefeito municipal de Jaraguá,
no uso de suas atribuições, e CONSIDERANDO que Domingos
Rodrigues da Nova foi um dosmaiores colonizadores desteMunicípio e

. que desenvolveu durante a sua direção da antiga Colônia de Jaraguá, a
rede rodoviária domunicípio, além de ter feito diversas doações de terras
para escolas e igrejas; CONSIDERANDO que com esses atos se tomou

credor do reconhecimento público, DECRETA: Art. 10 - Ficamudado,

para o nome de "Domingos daNova" a atual Rua "Ricardo Gruenwaldt".
Art. 20 - Este decreto entrará imediatamente em vigor, revogadas as

disposições em contrário. PrefeituraMunicipal de Jaraguá, em 20 de Maio
. de 1938. (ass.) Leônidas C. HerbstereRenato Sans. Humm! Este decreto
cheiramuito a política. Videpágs. 89/90 do livro Memória Jaraguaense
- O Integralismo - O Estado Novo 60 anos - ANoite dos Tambores
Silenciosos e o Assassinato de Ricardo Gruenwaldt.

�,
.

Há 32 anos

- Em 1968; o Ás de Ouro Boliche Clube, filiado ao Clube Atlético

Baependi, completava o seu 200 ano de vida e que era motivo de

comemoração no próprio dia da reunião, com um banquete no salão da

antiga sede da Sociedade de Atiradores "Jaraguá". A diretoria estava

composta pelos seguintes, cujomandato vencia no dia 8 demaio de 1968:
.

presidente: Eggon João da Silva; secretário: Luiz Ferreira da Silva

(Chiboca); Tesoureiro: Henrique Reis Bergan, e Orador: Eugênio Victor
Schmöckel (assim está na contracapa do CORREIO DO POVO, ed. 2.472,
de sábado, 4-5-68). Os atuais componentes, além da direção, são os que
seguem: HenriqueGeffert, GeraldoMarquardt, DorvalMarcatto, eWalter
Carlos Hertel, fundadores (?),Wilhelm Laufer, JoséNarloch, Alexandre
Haake, Eugênio José da Silva, Loreno Marcatto, Heinz Kohlbach,
WolfgangWeege, Alfredo Schulze e Nelson Driessen. Em outros tempos,
o Ás de Ouro tinha contato coma colaboração deWinfriedBasse, gerente
do Banco Inco local, atual Bradesco.

Há 22 anos

- Em 1978, a 25 de julho, comemoravam-se o 1400 ano de nascimento
de Ermlio Carlos Jourdan, o 1540 ano da chegada dos imigrantes e 01020
ano de fundação de Jaraguá do Sul.

.

- O prefeito Victor Bauer baixava Decreto n° 497/78, cujo Artigo 10
tinha o seguinte teor: Fica nomeada a professora Carla Schreiner para,

I de acordo com o item II, letra "b", doArtigo 7° da LeiMunicipal n° 439/
73, de 31 de agosto de 1973, exercer o cargo de Vice-Diretora da

Fundação Educacional Regional Jaraguaense, com vigência até 30 de

setembro de 1981.

Há 12 anos

- Em 1988, aAssembléia Legislativa baixava resolução criando o Grupo
Preparatório de Apoio pró elaboração da Constituição Estadual e por
pessoas especializadas convidadas, que atuariam na condição de

colaboradores. Paralelamente eram instalados Núcleos de Apoio à'
Assembléia Constituinte nos municípios de Chapecó e posteriormente,
em SãoMiguel do Oeste, Xanxerê, Concórdia, Videira, Canoinhas, Mafra,
Rio do Sul, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí, Lages, Araranguá,
Criciúma, Tubarão e Florianópolis. Eram os municípios-sedes de

microrregiões que eram integrados por autoridades municipais e por
representantes dos setores mais representativos das comunidades.

Terça-feira, 12 de setembro de 2000
tun &� lIidMS�

MOMENTOS DE REFLEXÃO

"'A vida C,OßlO ela é"

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (CLXVII)

Tio Eugênio

Nossa vida é comparável a um dia.
Houve época em que o dia de hoje não

existia. Depois passou a ser integrante
do calendário. E hoje o estamos

vivendo.

Amanhã, ele já é do passado. Houve
época em que a nossa vida não existia,
depois passamos a ser integrantes de
uma fannlia e sociedade. Nascemos e

tivemos nossos anos de crescimento e

formação, é o alvorecer de um ser de um

dia. Aos poucos foi surgindo a claridade

do saber e o horizonte de nossa vida se

expandindo e chegamos à idade da

definição: estudo, profissão, formação,
lazer e trabalho, constituímos nossa

própria família. Trabalhamos e por
vezes estamos numa luta árdua e dura,
esta é a nossa vida cotidiana. Época em

que temos o vigor e o saber, quando
mais produzimos, mas também quando
se apresentam os obstáculos, os

problemas de vida, profissão, fannlia e

relacionamentos. Também, os dias de

dúvidas ein nossa vida, à semelhança de
um dia de verão,' com o seu calor e

desconforto característico. Há horas de
calmaria e de tempestades, nublados,
tempos de chuvas e também o sol a

brilhar, como um romântico dia de

primavera. Há incidentes e acidentes;
para uns, a jornada termina mais
cedo e, para outros, mais tarde. O
entardecer. e o anoitecer está

chegando. A nossa vida vai se
esvaindo e, quando nos percebemos
que o tempo passa, os nossos filhos já
cresceram e temos netos. Os nossos

netos se casam e percebemos que a

jornada está chegando ao fim, como
num dia cheio de compromissos
chega ao seu. anoitecer, a nossa vida
também. Vem também a

.

aposentadoria, a caseira. vem mais
cedo anossa

produtividade
diminui e é então o dia declinando e a

noite chegando. Tudo o que tinha que
ser feito; ou fizemos ou não teremos
mais outro dia, pois o outro dia, o
amanhã, já é outro dia. Aqui nos valem
as palavras de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que estão escritas no Evangelho
de João 9,4, e que diz: "É necessário

que façamos as obras daquele queme
enviou enquanto é dia; a noite vem,
quando ninguémpode trabalhar". Será
que Cristo, com estas palavras, não se

refere à 'nossa vida? Pense nisso!
Um abraço, Alba Piske

Visão histórica de Jaraguá no
primeiro ano de Estado Novo (2)

Continua o autorM. de A. a informar que, em abril de 1883, o

então presidente da Província de Santa Catarina, dr. Theodoreto
de Faria Souto, ente�deu de desmembrar do Município de paraty

(hoje Araquari) as terras do vale jaraguaense, passando-as para
o de Joinville,já em franco desenvolvimento. Parecia comeÇar

aí;propriamente, a História de Jaraguá. A Lei n° 7, de 22-8-1895,
cria, com limites determinados pela Resolução n'' 1311, do governO

<; • _

do Estado, o 2° Distrito do Município de Joinville. Por opo�uno
�� vale avaliar outros aspectos que o autor ignorou e que escapuhraJIl

,-,"""" '}>"0--"'- 'fW';R�1;; das esferas oficiais, porque nos gabinetes dos deputadoS
Tio Eugênio majoritários e da representação joinvilense tramaram �as

antecâmaras do Legislativo, que não abriam mão desta area

territorial que, apesar das lutas sustentadas, como 20 Distrito, por
obra e graça de uma Revolução, acabou de emancipar-se num governo totalitário, em 1934.

Continua o autor que "já, então, apresentava a mesma mescla racial de hoje. Aos poucos
vieram e se localizaram pormigração interna, como colonos alemães, italianos, poloneses, húngaroS
e outras etnias, procedentes de Blumenau e Joinville.

• a
O povoado, que surgira por um milagre de vontade, alinhando os ranchos e as plantaçoes

pouca distância dos rios, que eram copiosos.
Voltaremos. Até a próxima.
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Discriminação do idoso é histórica
Historiadora desafia nações e governantes a reduzir a distância

entre idosos pobres e idosos ricos

Há um fosso imenso, quase
intransponível, entre os idosos'

pobres, que são a absoluta maio

ria, e os idosos ricos, que respon

dem por uma minoria privile
giada. O desafio do milênio,
adverte a pesquisadora Mara

Rúbia Sanr' Ana, é buscar a

aproximação sócio-econômica

dos dois grupos, mobilizando,
para tanto; os governantes, a

sociedade civil e os próprios
idosos em todos os países,
especialmente das nações menos

desenvolvidas. '

Mara Rúbia, que realizou

mestrado emHistória na UFSC, é
autorado livro O velho no espelho,
um cidadão que envelheceu,
publicado pela Editora da Uni
versidade Federal de Santa
Catarina (Edufsc). Além de

mergulhar nas raízes da velhice
no Brasil, analisando contos, leis,
matérias jornalísticas, documen
tos e artigos, a historiadora
denuncia a discrepância social

que vem se agravando à esteira
dos governos neoliberais. Ela
sublinha que a' ciência tem

contribuído para a longevidade
do ser humano, mas, infelizmente,
os benefício� são apenas para os

grupos mais abastados.
As populações de idosos estão

crescendo e a tendência, salienta,

é que a maioria continue sendo

marginalizada, dependendo de

asilos, casas de repouso e da
caridade alheia, quando não
ficam ao completo abandono, nas
ruas. A aposentadoria, acrescen

ta, é tão irrisória que não permite
uma vida digna. "Não dá nem pa
ra o remédio", conclui.

O livro oferece, contudo, uma
visão positiva da velhice. Recons
trói o significado social do termo

velho. "Não se combate o precon
ceito mascarando o enfrentamen
to objetivo da realidade vivida

pela pessoa", alerta.
Ao recuperar a história da

velhice no Brasil, a autora lembra
que nos anos 60 "organizou-se a

base discursava de toda a postura
adotada pelo Estado em relação
à velhice e todos os estereótipos,
que ainda hoje, em sua grande
maioria, permanecem". E nos

anos atuais, a despeito de todos
os belos documentos oficiais, as

ações parecem voltar-se exata

mente centra o velho. São progra
mas e leis escritos para serem

desrespeitados e esquecidos.

essa pesquisa, Mara discute

questões como "a valorização da
mocidade que se vinculavaao ideal
de modernidade, o valor que o .

trabalho adquiria nessa circuns
tância e a cidadania que se pautou
a partir desses ideais".

O segundo capítulo trata das

políticas sobre a velhice. São
analisados "os discursos desen

volvimentistas e populistas", de
uma forma ampla, e depois, fe
chando o foco na relação Estado

velho, Mara discute o sistema

previdenciário e "a administra

ção pública que, vinculada aos ide
ais desenvolvimentistas, alijou os

velhos de seus objetivos norteado
res".

Já o capítulo final, de acordo

com Mara, "tem o objetivo de de

monstrar a historicidade da pro
dução científica gerontológica no

Brasil, que, através de suas práti
cas e teorias, cooperou na reelabo

ração do conceito e do tratamento

da velhice na década de 60".

Telefone da autora: (0**47) 240-
0266 ou 9991-1928 ou 334-4051

Olivro
No primeiro capítulo Mara fez

um recorte de velhos que aparecem
em contos, que foram notícia: e que
escreveram para a: imprensa. Com

o velho no espelho, um cidadão que
envelheceu
Mara Rúbia Sant' Anna

Editora: Edufsc

184páginas-R$17,00

tII:írculo
Ita.lia.I1C>

de Jaraguá do Sul

TRINTA E CINCO SÉCULOS DE VINHO
(cOntinuação)
,

A história do vinho na Itália começa a ser contada por volta de 1500 a.c., Os povos originários das
Ilhas do Mar Egeu, da ilha de Creta, os Fenícios e os Gregos, introduziram a viticultura inicialmente nas

Costas da Itália. '

Por volta de 800 a,c', os Etruscos, habitantes das regiões que depois passaram a se chamar

i?SC,ana e Umbria, implementaram substancialmente a cultura do, vinho, aperfeiço,ando e difundindo

�cnlcas de plantio e produção. Em Roma, fundada em 753 a.c., ha registros da pratica da Viticultura,

�lnda que de má qualidade, mas a expansão territorial, cem anos depois, propiciou o conhecimento
e novas técnicas.

'
r

f
O consumo do vinho simbolizava poder e status de um povo que ampliava vigorosamente" suas

rOntelras. Baco, versão romana do deus grego Dionísio, era usado para justificar as orqras de Roma,
regadas a muito vinho. Durante a Idade Média, a cultura do vinho foi preservada nos monastérios, nas

Cldades-esta'do, como alimento ou por motivos religiosos.
'

S
Em 1710, Cosimo III de Mediei delimita as regiões vinícolas de Carmignano, Pomino, Valdarno di

°pra e Ch ia nti.
Durante o século XIX desenvolveu-se o processo de unificação da Itália. O Barolo, do Piemonte, foi

aperfeiçoado e o Chianti '''inventad'o''. Mas por volta de 1870, apareceu a praga Philaxera, que dizimou
9 qUarta parte das plantações italianas,

No Iníc!o do século XX iniciou-se o replantio das mudas, utilizando enxerto sobre "cavalos"

arnericanos, mais resistent�s à doença.
d

A difícil situação dos agricultores levou-os a opta� por variedades fllais prod�tivas, em detrimento

a
a qualidade. Depois vieram as duas guerras rnundlals, com, seus. cenarios de cn�e na economia e na

p�;IC�ltura daquele país. Só depois, a partir de 1950, o, Vinho Italiano conseçuru recuperar algum
StlglO no mercado mundial.' , '

Ie .A fii12 de estabelecer parâmetros de qualidade para seus vinhos, o país implantou, em 1963, a

at�ISlaçao vigente até os dias

ll1e
aiS, com alguns aperfeiçoa-
��s Instituídos de lá para cá.

urna
ao per��, na próxima coluna

"'G matena especial sobre
rappa", o outro gosto. da Itália.

I) AUTOMÓVEIS
..e"anir Danna

'

"re "d
lar

SI e.nte do Círculo Italiano de Novos e usados - Fone 371-8287
agua do Sul Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue PiaZera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

HOMENAGEMADOMPEDROI-Geralmente,consideram-seheróis
aqueles que se notabilizam por feitos militares. Maso conceito deve ser

compreendido de forma bem mais ampla. São heróis todos aqueles que,
fugindo do padrão comum de comportamento, mostram sua grandeza
apesar dos riscos que correm. São heróis os que se arriscam em defesa

de seus justos ideais, os que substituem o conforto pelo trabalho árduo,
em busca de fazer o bem. Nessa classificação, estarão incluídos desde

santos ascetas até guerreiros que arriscaram suas vidas por seu país.
D. Pedro foi um herói por excelência. Agiu com destemor nas horas

certas. Em defesa do Brasil, de sua liderança e de seus súditos, não
hesitou em pôr em risco sua coroa em dois reinos. Para assegurar a

legitimidade, trocou umtrono por um campo de batalha, e atravessou o

oceano para assegurar os direitos de seus herdeiros no Brasil e em

Portugal.
Para nós, brasileiros, a história de D. Pedro, começa quando seu pai,

D. João, vem para o Brasil em 1808.
D. João, mais tarde D. João VI, é das figuras mais mal conhecidas de

nossa história. Foi o homem que, com extraordinária visão, plantou as

raízes de nossa independência, assegurou a unidade brasileira e o

predomínio de sua dinastia.
Em uma demonstração de argúcia e coragem, D. João atravessa o

oceano para manter aqui a unidade de seu império. O Brasil íntegro que
herdamos, talvez tenha começado a ter a sua unidade garantida naquela
decisão histórica.

D. João VI já conhecera.o desenvolvimento do liberalismo, nas
manifestações da Bahia e de Minas, e com a Revolução Pernambucana

de 1817. A prudência o aconselhava a voltar para Lisboa, mas o Rei

insistia, apesar dos conselhos de seus aliados ingleses, em permanecer
no Brasil. A situação política portuguesa ptecipitou-se quando, em 1820,
as cortes portuguesas aprovaram uma Constituição e D. João é obrigado
a jurá-la no Brasil, sem conhecê-la. O regresso era inevitável. O Rei

segue para Portugal com mais de 3.000 pessoas, deixando no Brasil seu

filho,D. Pedro, com 23 anos de idade e os príncipes, seus netos, D. João
Carlos e DonaMaria da Glória.

A partir deste momento, precipitam-se os acontecimentos que
levariam à Independência do Brasil.

Sucediam-se as ofensas das Cortes, que chegaram a suspender o
envio de reçursos para o Príncipe e para a sua Corte.

Mas, por muito tempo, o Príncipe vinha suportando as seguidas
ofensas ejnjúrias, não de seu pai, mas das cortes lisboetas. Em 9 de

dezembro de 1.821, chegam os decretos de 29 de setembro e de lOde

outubro, que determinavam a volta imediata do Príncipe herdeiro e a

subordinação das províncias diretamente a Lisboa.
Em 9 de janeiro de 1.822, D. Pedro responde, pedindo que digam ao

povo que se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, "eu
fico".

I

Na prática, o Brasil tornara-se independente. O Senado da Câmara
concede aD. Pedro o título que el� guardará commaior orgulho e carinho,
o de "Defensor Perpétuo do Brasil".

'

A Independência tornava-se clara, quando o Príncipe convocou, em
agosto de 1822, a Assembléia Constituinte.e Legislativa do Brasil.

O processo de Independência irá ter a sua conseqüência natural em
7 de setembro de 1822, quando D. Pedro formalmente a proclama, com
sua frase histórica, "Independência ou Morte". Completa-se o processo
em 12 de outubro, quando D. Pedro éaclamado Imperador, no Campo de
Santana. A frase é uma resposta a novas e humilhantes ordens de Lisboa,
que exigiam o seu regresso.

D. Pedro I deu-nos não só a independência, mas lições de bravura,
de dignidade e de amor da pátria. Mostrou que riscos devem ser corridos'
quando as causas são nobres. Distâncias e dificuldades em nenhum
momento foram obstáculo para que ele cumprisse o seu dever.

! t!Tabelionato
T ,de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 . Blumenau
Telefone/Fax: 340·2393
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SOCIAIS
\

Enlace Mathias - Barbosa
Nesta data consorciam-se os jovens Viviane, filha de Elmo e

Iracema RahnMathias, e Edemilson, filho de Eli eAlaíde Barbosa, na

Igreja Evangélica Cristo Bom Pastor, emRio Cerro II.

Após a cerimônia religiosa os convidados serão recebidos
na Sociedade Recreativa Alvorada.

CORREIO DO POVO registra com satisfação o acontecimento,
cumprimentando o distinto casal, seus pais e demais familiares.

,TERCEIRA IDADE

A visita ao Lar das Flores

No dia 5 de se

tembro, a cidade re

cebeu a honrosa
visita do grupo de

Ação Gerontológica
do Neti (Núcleo de
Estudos da Terceira

Idade), da Universi- ,

dade Federal de

Santa Catarina.

Após a visita às au

toridades municipais, dirigiram-se ao Lar das Flores, percorrendo as

instalações e ouvindo explicações de Hermes Krueger e Lia Menel

Scussiato, ficando vivamente impressionados pelo que lhes foi dado
ver e observar.

O grupo foi orientado pela professora Neusa Mendes Guedes.
.>

As 'leituras de Manoel de Souza

AMÃE DOS BRAVOS (1081
Dona Rosa Paulina da Fonseca, mãe de Deodoro, ao

saber do rompimento com o Paraguai, fez seguir para
o campo de batalha seis dos seus filhos e, pouco
depois, o sétimo, ainda de menor idade. Três deles

, tombaram mortos, em Curupaiti e Itororó. Dois outros,
entre os quais Deodoro, são gravemente feridos. Ao
ter notícia, porém, de que se preparava a paz com o

inimigo - paz sem vitória -, não se conteve:
- Prefiro não ver mais meus filhos! - declarou.
E com a sua alma varonil:
- Oue fiquem antes todos sepultados no Paraguai,
com a morte gloriosa no campo de batalha, do que
enlameados por uma paz vergonhosa para a nossa

Pátria!

Ernesto Sena � "Deodoro", página 170'.

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente"
e "outrora"? 21

Garibaldi-JGS '

.Dístrlto de Veszprém ,(035)

Segue a narrativa de Emílio
da Silva: "Chegando na fralda
da serra de Garibaldi, onde se

instalava o Barracão dos Imi

grantes, na atual localidade de
São Pedro de Garibaldi, logo
em seguida; o elemento emigra
tório foi distribuído para as

terras situadas em Jaragua
zinho. Jaraguá-Alto e, por fim, em
Jaraguá84.

Além do Wolf Jr., já eram

nascidos Anton e Maria. Esta
conta: "Não vieram só da Hun

gria, e sim um grupo composto
de 22 famílias de camponeses.
Chegaram em Blumenau e foram

alojados no Barracão dos

Imigrantes, construção de "al

venaria", perto do pequeno
Hotel Holetz. Dali, o transporte
se, fazia em carroções para os

utensílios, mulheres e crianças,
, com parada na guarida em

Pomeranos, e por fim no Rio

Ada, onde terminava o trajeto
por viatura. A subida pela serra

era de 6km., passando por
penedos' e gratas profundas
cobertas de matas escuras e

tenebrosas.
Havia começado uma vida

dura de muitas privações.
Alguns dias depois, uma tremen
da tempestade, com ventania que
descobria a cobertura do ran

cho, que ficou ao relento por
vários dias, provocando deses

pero entre os familiares, que
esperavam sol para secar tudo

que havia se encharcado pelas
chuvas. Havia começado uma

vida dura de privações. Algu
mas semanas após, cada qual
estava enfrentando a extenuante

tarefa de construir seu próprio
rancho.

A segunda leva chegava em

fevereiro de 1892, e dali em
diante em grupos menores vie
ram outros conterrâneos até o

ano de 1897. Houve quem desa
nimasse e emigrasse para a Ar

gentina e o Canadá.
O velho Wolf, assim que

tinha construída sua morada e o

estábulo no Vale do Rio Jara

guazinho (Santa Cruz), dirigiu
se com Gaspar Schmidt, seu

trabalhador, à pequena povoa
ção do Rio Adda. Ali comprou
uma, novilha prenhe, que seria
a primeira rês a chegar à re

cente colonização. Mas como

era o caminho? Tocavam a novi
lha por entre penedos e grotões,
entrelaçados de liames a roças

,

os flancos, à vista de abismos, a
novilha estava com enorme

aflição e pavor. A certa altura

Esta foto foi feita em 12-7-00, enquanto esperava o momento do

sepultamento de um amigo, no Cemitériomunicipaldo centro da cidade,
no antigo "lado católico". Bem pró:x;imo do lugar onde se realizaria o

sepultamento, encontrei um jazigo com a seguinte inscrição: "Aqui
descansa em paz Leopoldo Aloísio Scheuer, nascido em 22-10-1946 e

falecido em 4-4-1971 =Aciâentado. Saudades dafamilia"
estacou. Continuar ali seria
arriscar-se a perder o animal.
Confabulou com o ajudante
Gaspar e o plano se concretizou:
Schmidt voltaria e lá em baixo

engajaria outros ajudantes. Wolf,
enquanto isso, cataria liames e

cipós. Gaspar chegou com alguns
homens. Pegaram a vaquinha,
juntaram as patas e amarraram-nas
com cipó em casca, deitaram o

animal, enfiaram um pau, de
tamanho maior por entre as patas
bem amarradas e com os tra

vessões: um na frente, outro atrás

,
era possível transportar a carga

,

preciosa a salvo do iminente

perigo de pular pelo abismo.
l)esta forma se iniciou em Ja

raguazinho, e noutras localida

des, a criação de gado com a

vaquinha prenhe, transportada >

com inauditos sacrifícios.
Outra iniciativa do sr. Wolf

Sênior, foi represear parte do
volumoso Jaraguazinho, o que
não foi um passatempo. O plano
era o aproveitamento da força
d'águapara mover uma atafona".

Enulio da Silva volta a con- ,

tar os antecedentes de Frederico
Negherbon: "Viera imigrante do

Tirol,' naquele tempo sob o

domínio, da Áustria.
Em 1892, requerera do gover

no do Estado um lote de terra,
junto da barra do Rio Molha.
Derrubou o mato, construiu uma

choupana, fez uma roça. A famí-

lia tinha ficado em Pomeranos,
na casa de Isidoro Pedri. Não
concordava e protestava ve

ementemente centra seme

lhante ato: deixar uma povoa
ção, com capela e escola, pára

. se meter no mato, no meio de

feras e bugres bravios, não era

sensato. Negherbon levou

adiante a sua incompreendida
empreitada. Naquelas paragens
habitavam alguns brasileiros,
vindos do estabelecimento
Jaraguá, do coronel Jourdan.

Negherbon suportava a solidão
trabalhando diligentemente e

aguardando a próxima vinda de

seus conterrâneos ao Vale do

Jaraguazinho, região �ue"a
Agência de Terras e ColOIllZaçao
em Blumenau, oferecia para
aquisição.

O que veio foi a: notícia de

que a sua esposa e filho tinham
voltado ao Tirol, abandonan
do-o. Dali em diante perdeu o

amor ao trabalho. Metia-se na

bebida. Passava o tempo n�s
vendas de Max Schubert, e

Victor Rosenberg, no botecO de

José da Si!va Porto e ia a� ,

negócio de Johann Gottbe
Stein, no Itapocuzinho I". d

E deu-se mal quando a
,

d Gu-
passagem das tropas e'

mercindo Saraiva. o inspetor
.

a o
Manoel Alves Siquelf.
denunciou.' E foi o seu [Im·

(Fritz von Jaraguá)
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Nós brasileiros, sabemos votar?
Um bom tema para ser analisado, mesmo porque nos estamos

aproximando de um pleito, municipal, a ser levado a termo no dia

mais importante do mês de outubro p .. v.

É sabido que existe um dito popular, bastante vulgar, que afirma
que os brasileiros não sabem votar, origiriado, é óbvio, pelos
desmandos, desvio de verbas, atos corruptos que resultam em

roubos/furtos, praticados por nossos governantes, quer pelos
poderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
Temo a liberdade de questionar esta afirmativa com veemente

contrariedhde, motivada pela certeza de que a maioria de nós

brasileiros, somos comprovadamente desonestos, como passo a

expor a seguir; obtendo certamente o signatário deste artigo, a

anuência indiscutível dos seus leitores.
Em data de 23 de dezembro de 1999, a Rede Globo, apresentou

no seu programa: "VOCÊ DECIDE"; (quem o assistiu, deve-se
lembrar). A situação era a seguinte: Uma pequena vila de pescadores,
através de movimento encabeçado pelo pároco da cidade onde se

localizava a mesma, se propôs a angariar fundos para obtenção de

recursos para realizar uma encenação, no sentido de enlevar o

nome de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele Natal. Parcos recursos
contados, obtiveram a quantia de R$ 900,00, para serem aplicados
naaquisição de roupas e preparativos. O padre deixou o numerário
nas mãos de uma fiel, esposa de um pescador da aldeia para pagar
ela, as contas a partir de seu surgimento.

Por outro, lado, a mencionada fiel tinha uma filha, detenta, que
a mãe, a todo o custo, queria que fosse beneficiada pelo indulto de

Natal, o que só aconteceria com a intervenção de um advogado,
que cobraria R$ 900,00 para libertar a filha.'

A Rede Globo pôs a questão no ar para seus telespectadores,
ligarem gratuitamente, informando se os R$ 900,00 deveriam ser

gastos como projeto do Altíssimo ou se a tesoureira deveria entregar
a quantia ao advogado.

Fiquei surpreso e perplexo com o resultado:92.000 ligações
optaram que o dinheiro fosse repassado para o advogado, enquanto
só76.000 decidiram pela causa da aldeia. Foram portanto, 168.000
decisões, pelas quais o mal venceu o bem. Segundo o IBOPE e

outros institutos de pesquisa pública, quando pesquisam 2 a 3.000

pessoas, garantem que a margem de erro, fica num patamar de no

máximo 3%. O que dizer de um universo de 168.000 pesquisados.
Quer-me parecer, digo, quer-me dar a certeza que a pesquisa

prova que 55% dos brasileiros têm tendência a serem desonestos,
com o que os leitores hão de convir comigo.
Pergunto' a empresários, a dirigentes de associações ou de

clubes e de outros que tais, se colocariam no quadro de seus

funcionários alguém desta gama.
E vou além: O resultado daquele "Você Decide", se levado ao

arem países de insofismável disciplina e caráter, como por exemplo,
SUécia, Suíça, Dinamarca, Inglaterra, Áustria, e mesmo outros,

possivel'mente, com exceção de ligações mínimas, as 168.000

pessoas optariam pela aludida causa cristã.
_

E o leitor, em que situação fica? Entre os candidatos, 55% são

desonestos e apenas, a minoria exerce a tendência de um dom

antônimo. Como o leitor vai conseguir separar o joio do trigo, já
que 100% dos candidatos se apresentam ao eleitor, como os donos
da verdade, do trabalho, com atitudes corretas e super honestos.

Nenhum deles, mesmo os 55%, vêm ante o eleitor dizer que vai

seguir os caminhos de um Hildebrando Paschoal, de um Celso

Pita, de um Luiz Estêvam de um Nicolau lalau, dos 7 anões da

vida, grande número de �overnadores, prefeitos, vereadores,
deputados e juízes cassados, envolvidos nas maiorias trapaças e

fraUdes.
Mas, votar é preciso! Antes de ser um dever, é um direito de

eXercer a sua cidadania, escolhendo candidatos que tenham tido,
em suas atividades passadas e atuais, um papel imaculado, de
trabalho honesto e outros predicados, livres de qualquer censura e

sus .

peItas. Vender seu voto, por mais garrafa de cachaça ou por
um caminhão de saibro, não é atitude recomendável. E, de uma

I causa o eleitor pode ter certeza: "Onde há fumaça, há fogo". Não
IVote .em candIdatos envolto da fumaça!

Barro Maller - aposentado

VIDA ROTÁRIA

Governador visita Re Jaraguá do Sul

Cumprindo o seu roteiro de visitas

aos clubes do Distrito 4650, de
Rotary International, o governa
dor Luigi Cario Fioravanti visitou

o Rotary Club de Iaraguá do Sul,
na tarde/noite de 5 de setembro.
Na foto, a mesa diretora do jantar
no Restaurante Itajara, vendo-se
da (D) Rolf B.Hermann e esposa,

Gillian; a presidenta do clube,
Izabel Kikue Maul, o governador

".' Luigi Cario Fioravanti, o gover
nador-assistente da Região VI,
Waldemar Behling, e a esposa,

Rosemary Loss Behling.

Muito comentado o 500 aniversário da

empresa jaraguaense Emmendörfer
Veículos. Um flash do almoço na agência,
após a Missa de Ação de Graças.

o diretor almoçando, domingo (3/9/00), no
Restaurante Represa, em companhia da

famüia de Samuel Coimbra Carvalho,
engenheiro de manutenção da empresa do

Grupo Fleischmann & Royal.

FATOS & BOATOS

Na tarde de 31 de agosto, em sua residên

cia, a filha Alessandra S.G. Cassuli pre
parou uma surpresa para a mãe, Yvonne
Alice Schmöckel, como mostra a foto

o Bota-Fora Boliche Clube, das Sasfeiras,
filiado ao Clube Atlético Baependi, num mo

mento de congraçamento, em 31/8/00, depois
do treino, habitual, em mesa sôbria. Bom, muito

bom. Esporte é saúde!

A mãe, Marlene, a
avó, Maria, e afilha,
Bruna, parabenizam a

simpática Rosane
Barbi pelo seu aniver
sário (7/9)
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Procon notifica a primeira
agência bancária na cidade

Unidade de alimentos valoriza

produtores da comunidade

ACaixa
Econômica
federal
pode ser multada

Jaraguá do Sul - A de
núncia de um cliente levou o Pro
con a fazer a primeira notificação
de agência bancária, de acordo

com a ler que regulamenta o

tempo de espera na fila dos ban
cos. O comerciante Oscar Souza
da Silva permaneceu durante 45
minutos em fila da Caixa

Econômica Federal, no dia 5 de

setembro, esperando atendimen
to. Nos chamados dias de pico,
de 5 a 12 de cada mês, a lei
estabelece que o tempo máximo

de espera deve ser 30 minutos.
No restante do mês, o cliente tem
o direito de ser atendido em, no

máximo, 15 minutos.
- Eu não tenho nada contra

a Caixa Econômica Federal, mas

Jaraguá do Sul - Valo

rizar os produtores da região é

a intenção das sete fun-'

. cionárias do Centro de Pro
cessamento Comunitário, lo
calizado no Bairro Ribeirão

Grande do Norte. A unidade

confecciona alimentos como

geléias, musses, bolachas,
strudels e salgadinhos. Uma das
associadas dó centro, Dilma

Deschamps, conta que com

pram aipim, beterraba, queijo,
nata, ovos, entre outros pro
dutos, de moradores da própria
comunidade. "Tem coisas que
nós ganhamos, como a banana

utilizadapara fazer geleias e

balas", diz. Dilma destaca que
os produtos utilizados são na-

Upe: W�
g)Í700Iloo

O
1\

EMERGEN,CIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9981 8000
91044311

acho que eles deveriam ter mais
respeito pelo cliente. Eu tinha um
recurso judicial com horário
marcado para pagar. Procurei

ajuda dos caixas, mas eles não

se mostraram nem um pouco
interessados. Então temos que
fazer valer nossos direitos", diz
o cliente que se sentiu lesado com
a postura do banco.

Na sexta-feira, o Procon ad
vertiu verbalmente a agência.
"Encaminhamos uma notificação.
Se a agência não contestar, vai

pagar a multa, que nesse caso é
de 300 Ufirs", explica o coorde
nador do Procon, Mauro Mah

fud. A CEF, como a maioria das

agências jaraguaenses, de acordo
com o coordenador, não está

cumprindo o Artigo Ill da lei que
regulamenta a colocação de equi
pamentos 'Com senha, onde
conste o horário em que o cliente
solicitou atendimento. "Como a

Caixa não tem esse equipamento,
vale a palavra do cliente. Em se

turais, sem agrotóxicos e

adubos;
O prefeito Irineu Pasold

explica que o objetivo é in

centivar e aproveitar as carac
terísticas de Jaraguá do Sul.

"Precisamos usufruir do po
tencial e diversidade de ativi

dades da região". Ele enfatiza
a importância do turismo rural

e gastronômico. "O turismo é

uma empresa que absorve

grande número de mão-de

obra", diz.
O engenheiro florestal e

secretário-adjunto da Secre

taria deMeio Ambiente, Robin
Pasold Folha, diz que inves
tiram mais de R$ 100 mil em
larvicidas para liquidar com os

Dr. Ralael Luis Pamplona
CRD-SCSI17

tratando de direito do con

sumidor, quem tem que provar o

contrário é a empresa", completa
Mahfud.

A gerente da agência de
Jaraguá do Sul, MarisaDemarch,
diz que desconhece o caso. "Eu

soube de alguma coisa na semana
passada, mas ainda não fomos
comunicados oficialmente.
Estamos tentando nos 'adequar à
legislação, na medida do possí
vel", diz, Ela reconhece que o pra
zo para adequação já venceu,

mas salienta que o banco está se

esforçando para cumprir a lei.
FISCALIZAÇÃO - O Pro

con dispõe de um funcionário que
está fazendo a fiscalização nas

agências. "Ele anota as circuns
tâncias e fazémos os proce
dimentos cabíveis. Mas ele não

pode estar em todos os lugares
ao mesmo tempo", lembra Mah
fud, salientando que cabe ao con
sumidor auxiliar nessa tarefa de

fiscalização. (LiSANDREA COSTA)' Denúncia: CEFfoi notificada e pode pagar até 300 Ufirs âe multa

borrachudos. "Fizemos reco

lhimento do lixo e limpeza no rio
para oportunizar o trabalho da

unidade", conta. Ele explica que
o centro passou por inspeção da

Vigilância Sanitária e as fun
cionárias participaram de

cursos através do sine.

Os produtos da unidade

podem ser encontrados também
na Apeafa (Associação de

Pequenos'Agricultores Fami

liares e Artesanais), localizada
na Praça Ângelo Piazera. Dirce
informa que entre os dias 7 e

lOde setembro será servido
café colonial, na Apeafa, a

partir das 10 horas. O quilo será

vendido a R$ 9,90.
(FABIANE RIBAS)

A todos que
estiveram

comigo,
seja em

pénsamento,
oração e

carinho,
o meu sincero

agradecimento
pelo apoio e

amizade.
Muito

obrigada!

DAYANA JUCELI DE SOUZA
"Se tiverdes fé sem duvidar, diz o Senhor, tudo o que

pedirdes na oração, vós o recebereis. "(Mt. 21:21,22)

DAYANA foi embora e nos deixou muitas lembranças.
Todos que conviveram com ela sabem o quanto lutoU,

porque tinha muita vontade de viver.
Gostaríamos de registrar o exemplo de vida que Dayana
nos deixou, pois ela era uma pessoa simples, sincera

e

amável. Sua simpatia fazia com que as pessoas se
.

aproximassem dela. Tinha muitas qualidades, era mullOa
amiga, sempre com aquele sorriso lindo, que encantava

todos ...

Dayana estava sempre pronta para ajudar quem d'

d ��
precisasse dela. Deixa cOIpo exemplo a força e vo

dor
a garra com que lutava pela vida. E deixa ao seu re

imensa saudade.

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRD-SCS270

•

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casan vai parar as obras na sexta-feira
. ".

funclonarIos que
Irabalham na

ampliação serão.
dispensados

Guaramirim - A partir do
dia 15 serão dispensados os

últimos nove funcionários que
trabalhavam nas obras de

ampliação da Casan. Os

funcionários da Saniter Cons

trutora, de Florianópolis, cum
prem aviso prévio que vence na

exta-feíra e serão liberados

porque a Casan não conseguiu
resolver o impasse na compra
do terreno necessário ao au

mento da estação de captação,
tratamento e distribuição da

água. Serão mantidos apenas
dois operários para executar

pequenos reparos emanutenção
da obra.
A chefe da filial-pólo de

Guaramirim, Marilene. Costa
Machado, não sabe informar
como está o trâmite da ne-

gociação. "Isto depende da

regional de Joinville, são eles que
negociam com a Prefeitura",
diz. A Casan esperava que a

Prefeitura desapropriasse o ter

reno, comomatéria de utilidade
,

pública, mas a administração
municipal preferiu intermediar a
negociação. Na última reunião,
o prefeito concordou em isentar
o terreno do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano),
desde que a Casan se compro
metesse a pagar o valor pedido
pelo proprietário. Ludibert Zas
trow querR$ 90mil pelo imóvel
e a isenção do imposto devido.
A área tem cerca de 5 mil
metros quadrados, descontada a

faixa que pertence ao DNER

(Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem).

O diretor da regional de
Joinville, Arselino Poffo, evita
falar sobre o assunto. Ele
acredita que a única saída será
a indenização da área, pela
Prefeitura. Diz que os do
cumentos estão sendo analisa-

dos pela diretoria, em Florianó

polis, e que não há possibilidade
de pagar o valor pedido pelo pro
prietário. A última reunião sobre
o assunto aconteceu na semana

passada. O proprietário há
meses não é procurado para
negociações.

OBRAS - Da ampliação
da estrutura da Casan depen
dem os moradores daCorticeira,
Ilha da Figueira, Bananal do Sul,
Avaí, e das regiões mais altas

que, ou não têm água tratada,
.ou recebem água bombeada·

duas vezes por dia. "Construí
mos dois reservatórios. Omaior,
de 1,5 milhão de litros, vai abas
tecer toda a cidade", diz o chefe
da empreiteira contratada,
Erison Correia.

O outro reservatório situa-se
nomorro daWeg Química, com
capacidade de 250 millitros de

água para atender aos morado
res da Corticeira e arredores. A

empreiteira não sabe quando, e
se, haverá continuidade na obra.
(LiSANDREA COSTA) Reservatórios: a primeira parte da obra foi concluída esta semana

Falta de psiquiatras congestiona consultórios
Jaraguá do Sul - A pro

cura pelo tratamento de de
pressão tem aumentado a cada
mês, segundo informações da
secretária de Saúde, Nanci Zim
mermarm. Apenas um psiquiatra
atende os pacientes do Caps
(Centro de Atendimento Psi

cOsSocial). "A procura cresceu
POrque o psiquiatra não é mais
encarado como um médico de
lo�cos e a depressão é uma

Conseqüência da evolução da

sociedade", justifica. Ela
Illfonna que já estão solicitando

acontratação.de mais um psi
��iatra para atender os pa
Clentes do SUS.
O psiquiatra Afonso Carlos

�ental deMoura comenta que,na dois . .

anos, outro psiqüiatra

Exames com alta
confiabilidade em

.

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

passou a trabalhar na mes�a
clínica. "Hoje nós estamos pra
ticamente sobrecarregados",
assegura o psiquiatra, que aten
de aproximadamente 170 pes
soas por mês, sendo 90% casos

de depressão e 10% problemas
derivados do estresse.

SINTOMAS - Segundo o
psiquiatra, grande parte das

pessoas não percebem que
estão com depressão, con
sideram frescura. têm pre
conceito e receio de fazer tra

tamento com psiquiatra, devido
ao rótulo de médico de loucos.

"Isso atrapalha muito, pois
quando o paciente decide

procurar o médico, faz com

resistência, o que dificulta e

retarda ainda mais o tra-

ijac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Plebiscito atinge 34% da meta
tamento", enfatiza Moura. Ele
informa que os sintomas da

depressão são bastante sutis,
mas geralmente estão cor

relacionados com a dificuldade
de adaptação da vida pessoal
com possíveis mudanças.
"Aquelas pessoas que têm

dificuldades em encarar trans

formações vão cada vez mais

se deprimindo e, quando não têm
apoio no lado afetivo, a situação
piora", explica.

O psiquiatra destaca que os

sintomas da fase inicial da

depressão são onegativismo,
desânimo, alteração no sono e

apetite, irritabilidade, gastrite
nervosa, angústia, falta de .ar,

pensamento emmorte.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá'do Sul- A Igre
ja Católica e os movimentos

populares não conseguiram
coletar os 50 mil votos que
pretendiam no plebiscito da

dívida externa, no Vale do Ita

pocu. A consulta popular foi
encerrada às 17 horas de quin
ta-feira, 7 de setembro. Foram
atingidos 34% da meta, com
total de 17.251 votantes nos

municípios de Jaraguá do Sul,
Corupá, Schroeder, Guara
mirim e Massaranduba.

Do total de votantes, 16.696
disseram não às perguntas do

plebiscito (sobre a continuidade
do acordo do governo brasileiro
com o Fundo Monetário Inter

nacíonal; a realização de uma

auditoria da dívida externa,
como previa a Constituição de

1988; e o pagamento da dívida
interna aos especuladores); 424
pes-soas votaram sim; 101 pes
soas votaram em branco. e 30
não opinaram.

A votação funcionou atra

vés de umas fixas e umas iti

nerantes, coordenadas por um
mesário e um fiscal. Para votar,
o indivíduo precisava portar um
documento, título de leitor ou
carteira de identidade e ser

maior de 16 anos. As cédulas
utilizadas na votação no Vale do
Itapocu ficarão guardadas nos

locais de votação, para possível
solicitação de conferência. Os
resultados foram encami
nhados a Florianópolis. Os
resultados gerais da realização
do plebiscito noBrasil serão
conhecidos até amanhã. (lC) •

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jovensdetidos usando cocaína
em banheiro de danceteria

Dois assaltos no final de
semana emJaraguá do Sul

veículo Tempra, de cor preta,
sem placas. O segundo assalto
aconteceu na Rua Prefeito Wal

demarGrubba, às 2 horas de sá
bado. Adão Kaleski, 40 anos,

estava próximo de sua residên

cia, quando um casal parou com
um veículo. A mulher, armada
com uma faca, o obrigou a entrar

no veículo. Kaleski foi liberado

nas proximidades do Posto

Becker, sem sua carteira COh

tendo os documentos e R$
100,00. A vítima relatou na DP

que conhece o casal, que mora

no Bairro Nereu Ramos.

Jaraguá do Sul - Duas

pessoas foram assaltadas no

final de semana. O primeiro as

salto aconteceu às 21h30 de

sexta-feira, na Entrada do

Bairro Nereu Ramos. O auxiliar

de produção Cristiano Henrique
Junkes, 20 anos, estava com seu

Fusca, que apresentou proble
mas mecânicos. Obrigado a

parar, foi surpreendido por dois
homens armados com pistolas.
Levaram de Junkes R$ 250,00
em-dinheiro. Segundo a vítima,
os dois homens são morenos,

estaturamediana e estavam num

Jaraguá do Sul - Os

seguranças da Danceteria

Chopp & Club surpreenderam
dois jovens utilizando cocaínano
banheiro do estabelecimento, no
sábado de madrugada. Foram
detidos o estudante J.v., 17

anos, e o desempregado Cezar
Chagas, 18 anos. Os dois foram
encaminhados à Delegacia de
Polícia onde foram autuados em

flagrante pelo delegado de

plantão, Ilson José da Silva.
O menor J.v., morador na

Ilha da Figueira, confessou
fazer uso de entorpecente desde
os 15 anos, quando cheirava

cola de sapateiro.,
Cezar Chagas, morador no

Bairro Água Verde, afirmou não
ser viciado e que faz uso da

droga esporadicamente. J.v. e
Chagas afirmaram em de

poimento que compraram a

droga pagando cada um R$
10,00. O desempregado teve

duas passagens por furto naDP

local, quando era menor.

Enquanto o menor foi autuado
por porte de droga, Chagas foi
autuado por tráfico. Conforme

relatou o delegado, "Chagas
estava fornecendo a droga para
o menor e, diante das circuns

tâncias, o indiciei por tráfico con
forme Artigo 12 da Lei 6368".
Como o crime de tráfico é inafi

ançável, Chagas aguardajulga
mento no Presídio de Jaraguá do
Sul, e se for condenado pode pe
gar de 3 a 15- anos de reclusão.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Moto 750 furtada
Jaraguá do Sul - Foi

furtada às 21 horas de sábado
na Praça Ângelo Piazera, �
motocicletaGSXR 750cc, ano
1997/98, cor prata, placaLZI-
3658, de Balneário Camborid
O proprietário damotocicleta,
Manoel Albino Mendonça,29
anos, estava participandodo9°
Encontro Sul-brasileiro de

Motociclismo, quando teve a
.

suamotocicleta furtada.

� OFICINA MECANICA
.._, BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Escritório de Advocacia

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760 Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos 'para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

* €ivil * Comercial

*Tributário * Bancário
ir 372�0582 Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC

Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

Rodaa- Amortecedores _ Escapamento
Balanceamentos. - Geometria

Jaraguá d.o ,Sul,
Rua Reinoldo Rau, 433

Centro'
FONE (47) 371-556�

,Guararnirim
Rua 28 de Agosto, .1578

Centro
FONE (47) 373�1 016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rubens Barrichello culpa
Frentzen pelo acidente

Monza - Poucas vezes se viu

Rubens Barrichello tão nervoso. O

brasileiro acusou diretamente

Heinz-Harald Frentzen pelo
acidente que acabou matando um

bombeiro em Monza. "O que o

Frentzen fez poderia ter matado

mais gente, inclusive nós pilotos.
Eu estou contente de estar aqui,
deestar vivo, porque naquela hora

,
eu me abaixei dentro do cockpit e
alguma coisa veio para cima do

meu carro e bateu no meu

e capacete. Eu tenho um buraco
profundo no capacete, do carro do
De La Rosa", contou o piloto.
Momentos depois da batida,

Barrichello disse que o alemão

deveria ser suspenso por "umas
dezcorridas'? "Ele fez uma besteira
muito grande em tomar como

referência o carro da frente e

esquecer da pista, da freada, de

tudo. EU freei muito dentro para
passar o Trulli e fiquei surpreso
com a batida por trás. Saí rodando

para a esquerda e o Frentzen bateu
tão forte que saiu levando também
o Coulthard e o Trulli.

Chamados à direção de prova,
os cinco pilotos envolvidos
diretamente no episódio foram
ouvidos e a FIA considerou tudo
um "acidente de corrida, não
sendo necessárias ações
punitivas". "Quando ouvi o que o

Frentzen tinha para falar, me

decepcionou demais. Ele disse que
eu freei antes, é um absurdo."

O piloto da Jordan argumentou
que iria passarBarrichello, e que o
brasileiromudou repentinamente a
trajetória e brecou cedo demais.

"Tive sorte de sair desse acidente

só com o joelho machucado",
falou Frentzen. (FG)

Comércio· de Purificadores
,

-de Agua Ltda.

COMUNICADO À PRAÇA
A EUROBLU COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA.,
distribuidores autorizada dos purificadores de água, ar,
banho e saunas residenciais da marca EUROPA, comunica
aos clientes e amigos que a empresa COMÉRCIO DE PURIFI
CADORES DE ÁGUA FONTE SEGURA LTDA., com sede na RUA
PADRE PEDRO FRANKEN, 139, CENTRO, JARAGUÁ DO SUL/
SC, inscrito no CGC 72.274.822/0001-71, o representante
por JOÃO BARAÚNA, não faz mais parte do quadro de
revendedores da empresa desde 01/08/2000. Assim sen

�o, considerando que JOÃO BARAÚNA não mais está auto
rizado a realizar vendas de produtos e Assistência Técriica
dos Purificadores EUROPA, a EUROBI..:U, exime-se de qual
quer responsabilidade com relação a eventuais negócios
realizados pela citad_a empresa envolvendo o nome EURO
PA, informamos, ainda, que EUROBLU COM. DE PURIFICADO
RES DE ÁGUA LTDA., instalada na RUA VICTOR HERING, 166,
BOM RETIRO, BLUMENAU/SC, Fone 326-4141, a partir desta
data estará à disposição de todos os consumidores EURO
PA, seja para venda, assistência técnica ou eventuais in

formações sobre os nossos produtos.
EUROBLU COM. DE PURIFICADORES DEÁGUA LTDA.
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Schumacher vence emMonza

e chora durante as entrevistas
Tragédia em
Monza revolta
os dois pilotos
da Ferrari

Monza - Faltou corrida,
sobrou emoção e tragédia do

mingo emMonza. A 14" etapa do
Mundial deFórmula 1 foi vencida

por Michael Schumacher, da
Ferrari. O alemão desabou em

lágrimas pelo resultado, pela festa
da torcida, pela recuperação no

cam-peonato e, principalmente,
-

_ por ter chegado a 41 vitórias na

Fórinula 1, empatando com Ayr
ton Senna nas estatísticas da

categoria. "Não ligo para esta

tísticas, mas se uma era impor
tante para mim, era essa", disse
oalemão.

A tragédia foi a morte de um
bombeiro de pista, páolo Ghis

limberti, de 33 anos, atingido na

cabeça pela roda de um carro no

acidente múltiplo que tirou seis
carros da corrida na primeira
volta, uma batida naVariante della

Roggia, a segunda chicane do

circuito, causada por Heinz
Harald Frentzen, da Jordan.

Frentzen era o sexto colocado e

tentou passarRubens Barrichello,
que e tentava recuperar uma

posição colocando seu carro ao

lado de Jamo Trulli, também da

Jordan. O alemão julgou mal a

freada e acertou aFerrari de Bar

richello por trás. Ambos rodaram,
levando juntoTrulli e aMcLaren
de David Coulthard.

Schumacher dominou a prova
de ponta a ponta, deixando de

liderar apenas depois de seu único
pit stop, na volta 39. 'Mika

Hakkinen assumiu o primeiro

Warm up

Monza: Schumacher alcança a marca de vitórias de Ayrlon Senna

lugar, mas três voltas depois'
também parou, �voltou em

segundo e assim foi até o fim.
Raf Schumacher terminou em

terceiro. Jas Vers tappen, com
uma estratégia de dois pit stops,
foi o quarto, com Alexander

Wurz, da Benetton, em quinto e

Ricardo Zonta em sexto.

Mas tudo isso ficou
em segundoplano com a,
morte de Ghislimberti,
um voluntário encar
regado de operar o ex

tin tor de incêndio na

Roggia. Ele era casado e

suamulher está no quinto
mês de gravidez. Aten
dido na pista pelos mé

dicos que estavam no

local, foi levado de am

bulância para um hospital
emMonza, onde cerca de
uma hora e meia depois
da corrida foi declarado
morto.

Com a vitória do

alemão, sua sexta no ano,

encostou de novo em Hakkinen

na luta pelo título. O finlandês
tem 80 pontos, contra 78 do

alemão. Faltam três etapas para
o final do Mundial. A Ferrari

chegou à sua sétima vitória na

temporada, marca que não

conseguia desde 1953.
(FLAVIO GOMES)

No mundo dos
,. ,

negoclOs, e

fundamental contar
com um parceiro
ágil e experiente.
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Canoa ecológica reuniu
cerca de 67 canoístas

.

Jaraguá do Sul - Com a
.

presença de 67 canoístas foi

realizada, no sábado passado, o
14° Encontro Canoa Ecológica--,-
Verde e Vida Itapocu. A largada
aconteceu às 7h15, atrás da sede

do ClubedeCanoagem Kentucky,
promotor do evento, no Bairro

Czerniewicz.

Largaram 15 canoístas de

Jaraguá do Sul e 52 de Gua

ramirim, que rumaram até a

cidade de Barra Velha, chegaram
às 18h25, percorrendo um total

de 100 quilômetros. O diretor de

relações públicas do Kentucky,
Lorenor Manske, informa que

participaram do encontro ca

noístas de Jaraguá do Sul, Gua
.

ramirim, Schroeder, Benedito

Novo, Timbó, Blumenau, Cu
ritiba, Bento Gonçalves, Guaíba
e Gravataí. "Durante o' passeio
foram realizadas filmagens, fotos
e anotações referentes aos pontos
negativos e positivos como

desmatamento, retirada de saibro

irregular, lixo e também o con

trole damata ciliar", ressaltou. O
relatório completo ficará pronto
em is dias.

Todos os participantes foram

recepcionados na Sociedade

Amigos deBarra Velha, na noite
de sábado, quando foi premiado
o canoísta mais idoso, Richard

SeU, 66 anos, e o mais jovem,
Glauco Rhuan Manske, 11 anos,

que participaram do encontro .

(AO)

Cerca de 2,5 mil
motoqueiros participaram, .

no fim de semana, do (j0
Encontro Sul-brasileiro de

Motociclismo, evento
organizado pelo Clube

Motogiro, de Iaraguá do
Sul. Aconteceram

apresentações ao-público,
como manobras radicais,
brincadeiras sobre duas

rodas, exposições, vendas
de motos e acessórios,
além de diversos shows
musicais.

Conhecidos os finalistas do
Varzeano Adulto de Corupá

Jaraguá do Sul participa dos Jesc em Rio do Sul Depois do Varzeanode FulsaI,
Adalberto Meyer informa que o

próximo evento a ser realizado

pela comissão de esportes de

Corupá será o Campeonato
Varzeano de Futebol. Para tanto,

as inscrições encontram-se

abertas na CME até o próximo
dia 13, quando acontecerá o

congresso técnico, a partir das

19h30. Por enquanto "nove

equipes estão confirmadas. As

equipes interessadas podem nos

procurar na CME ou até mesmo

comparecer no congresSO
técnico", destacou Mess. (AO)

Corupá - Na sexta-feira foi

disputada a semifinal do

Campeonato Varzeano de Futsal

Adulto de Corupá. Os resultados
foram, Roberto Seidel6 x 5 Poço
D'Anta e Francisco Mess 11 x 5

João Tozini. Segundo relato de

AdalbertoMeyer, coordenador de
esportes de Corupá, os jogos
finais acontecerão' na próxima
sexta-feira, no ginásio de esportes
da cidade. Às 19h30 é a decisão

de 3° e4°, entre Poço D'Anta e

João Tozini, e depois a decisão
do título entre Roberto Seidel e

Francisco Mess.

do Sul. Tênis de Mesa feminino,
ChaveD: Concórdia, Florianópolis
e Jaraguá do Sul. Voleibol femi

nino, Chave A: Jaraguá do Sul,
Blumenau e Joaçaba.

Os jogos de hoje: no Futebol
de salão, Jaraguá do Sul x Salto

Veloso, às 10 horas, e Jaraguá do
Sul x Galvão, às 19 horas. Basquete
masculino: Jaraguá do Sul x Brus
que, às 14 horas. Handebol femi
nino: Jaraguá do Sul x Tunápolis,

.

às 14 horas. Voleibol feminino:

Jaraguá do Sul x Blumenau, às 14

horas. Handebol masculino:

Jaraguä do Sul x Blumenau, às 19
horas. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- Uma de

legação com 138 integrantes re

presenta Jaraguá do Sul, desde
.ontem, nos Jogos Escolares de
Santa Catarina, fase Estadual. A

. competição será disputada até o

dia 15, em Rio do Sul. Os jara
guaenses competirão nas moda

lidades de Atletismo, Handebol,
Tênis de Mesa, Xadrez, Basque
te, Futsal e Vôlei. O evento conta

com a participação de 44 cidades.
As equipes j araguaenses

ficam alojados na Escola Básica

Deputado João Custódio da Luz,
no Bairro Boa Vista. Os técnicos
dasmodalidades, Gerson José dos

Santos (Atletismo), Aírton Luis

Schiochet (Basquete), Augustinho
Ferrari (Futsal),MarceloMillaniDias
(Handebol) eMarcos Albino (Tênis
deMesa).

.

Chaves das modalidades dis

putadasporJaraguádo Sul: Basquete
masculino, ChaveB: Jaraguádo Sul,
Brusque e São Miguel do Oeste.

Futsal, Chave C: Jaraguá do Sul,
Galvão e Salto Veloso. Handebol

masculino, Chave B: Blumenau,
Jaraguá do Sul e Concórdia.
Handebol feminino, Chave B:

Tunápolis, Jaraguádo Sul e Joaçaba,
Tênis deMesamasculino, ChaveD:
RiodoSul,AlfredoWagnere Jaraguá

ESTADODESANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDO SULMecânica Mediba é campeã em Guaramirim

PREFEITURA DE JARAGUÁDO SUL, solicita o comparecimento no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do servidor KUNIBERT PAUL. �
não comparecimento no prazo acima estipulado, caracterizara
ABANDONODE CARGO, conforme Art. 97, inciso IT do Estatuto dos

Servidores Públicos Municipais.

Guarantirim � Foi dis

putada na noite de quarta-feira,
no Ginásio de Esportes Rodolpho
Jahn, a final da 3" Taça Gua
ramirim de Futsal. A Mecânica

Mediba, de Massaranduba, ven
ceu na final a equipe do Reba's,

.

por 6 a 5. O Reba's abriu vanta-

fechou ojogo em 6 a 5, com a

Mecânica Mediba, de Massaran
duba, conquistando o título de

campeã. .

Na preliminar, a vitória do .

Clube do Estoril, por 5 á 4, sobre
o Osiléia/Micar, ficando com o

terceiro lugar. (AO)

gem de 2 a O. A equipe de Massa
randuba virou em 3 a 2, ainda no

primeiro tempo.
No segundo tempo, jogando

em casa, o Reba's empatou a

partida logo no reinício, em 3 a

3. Melhor em quadra, apesar de
jogar contra a torcida, o Mediba

Alair Lescowich
Dir. da Div. de Talentos Humanos

Tudo em Granitos eMârrnores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




